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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هارمچجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)20/04/1399(  

  

  )دوازدهم( انـبـز
  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

ك و اروپـا    

» ــَك « 4     

 1ر گزينـه  

  . نام است

د كه غـزل  

. كنند نمي
نـد پاسـخ   

cationgroup

هـاي پلتيـكواژه 

ـر و در گزينـه

در: هـا ساير گزينه
 .فارسي دهم 

بيتي سرايان به

 واژگاني هستند

  .رسي دهم

ش شاخص پيدا
اتو گزينـه نمـي   

(  

4و  1هـاي  نه

 دو بـراي تحقيـ

بررسي س) شيدن
41صفحه . ست

بابا طاهر از دو ب

فت با جمهور از

فار 143 صفحه 

نقش/ ضرت استاد
نرفته بنـابراين گ

)20/4/1399 هارم

در گزين. استده
 . د

ر گزينه يـك و

نقاشي كش:  زدن
اسدن به كار رفته

رسي هست اما ب
 

ت حسن و مخالفت

وط به منادا در

حض/ براين آقايِ
شاخص به كار ن

2  

چهجامع نوبت (ن 

انسوي اشاره شد
شودي ديده نمي

در: هاساير گزينه
  .هم

رقم. (ختن است
معني نقاشي كرد

شهور ادبيات فار
.فارسي يازدهم

، سلطنت2زينه 

توضيحات مربو) 

 . براي ابراهيم
بنا.  داشته باشد

ما در گزينه ج ش

ي و نگارش

زدهم؛ زبــــان

اي فراعنوان واژه
يچ واژه فرانسوي

بررسي س.  است
فارسي د 3-33

ي بي اعتبار ساخ
رقم زدن به م 3 

  )ن

سرايان مشرباعي
ف 87 در صفحه 

ي احزاب در گز

  )ست

  )ـَنده+ ضارع

 . سي دهم

.)ها منادا استه

سيد، شاخص 
نمايي نبايدقش

 بالفصل است، ام
 

 فارسي

سنجش دواز

 .وازدهم

 كميسيون به ع
سوم هيدر بيت 

پسوند تصغير» 
32صفحات ) مي

ي زدن به معناي
گري و در گزينه

قليان/ بذله/ ظور

از ر 4-3هاي نه
سرايان و رباعي

، فرقه بازي1ينه 
 .اند عي برده

 معني چوپان اس

بن مض: ها گزينه

فارس 84 صفحه 

 و در بقيه گزينه

.شيخ است ضرت
گونه نقشص هيچ

ي بدل از استاد
 . رسي يازدهم

   
 

 .رست است

 .سي دوازدهم
 .رست است

سي يازدهم و دو
 .رست است

دوازدهم به واژة
د. نسوي هستند
 .رست است

»ـَك« 2گزينه 
به نرم: نرمك(ت 

 .رست است

ين و قلم بر چيز
نگارگ 2در گزينه 

 .رست است

 )ايي ستاره
 .رست است

محظ(ها ر گزينه
 .رست است

 .رست است

گزين. رباعي است
مربوط به رباعي
 .رست است

دن ملت در گزي
 مضامين اجتماع

 .رست است

ها شبان بهزينه
 .رست است

باقي //ه+مضارع
 .رست است

ه عادي و بالغي
 .رست است

 اين جمله نهاد
 .رست است

م بدل براي حض
شاخص: هار گزينه

ابوالفضل زرويي 
فار 77صفحه . د

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

واژگان فارس
در 4گزينه  

واژگان فارس
در 3گزينه  

در فارسي د
هاي فراواژه

در 2گزينه  
در نمونه و گ
قيدساز است

در 3گزينه  
قلم بركشيدن
صورتگري، د

در 2گزينه  
روشنا/ بط (
در 4گزينه  

ي سايربررس
در 2گزينه  
در 1گزينه  

قالب شعر ر
توضيحات م

در 4نه گزي .
آمد  به هوش

را به سمت
در 3گزينه  .

در ساير گز(
در 2گزينه  .1

بن م: خنده(
در 2گزينه  .1

تفاوت شيوه
در 1گزينه  .1

سعدي در(
در 1گزينه  .1

سيد ابراهيم
بررسي ساير

2در گزينه 
صحيح باشد

erv.ir
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چاه افتـادن  
) س تبريـزي 

 .ست

cationgroup

به داستان در چ
شمس( شمس 

 جنگ جهاني اس

 .يامده است

(  

يت ب، تلميح ب
هاي ت د، در واژه

چهارم سخن از

اين مضمون ني 3

)20/4/1399 هارم

بي. ه و چراغ الله
جناس در بيت 

 )ذ، دفتر

 .ب، ابراهيم

  .ست

كه در بيت چالي

3ت اما در بيت 

  .استنشده

  .استشده

  .است نشده

  .ت

)علوم انساني

3  

چهجامع نوبت (ن 

گل الله: هام دارد
. تناسب هستند

قلم، كاغذ: ناسب

نيق، آتش، عذاب

ده اشاره شده اس

 .ت

 رسي دوازدهم

 شاه است در حا

 .جمال است

بودن اوضاع است

درستي ترجمه ن

رستي ترجمه نش

درستي ترجمهه

  .است نشده

  .استنشده

استرجمه نشده

غيرعويژة ( ن

زدهم؛ زبــــان

  

ايها» الله« واژة 
ز و پسته داراي

زمانه؛ تن: خيص

منجن: ، تناسب)

 كه در درس آمد

هوشيار يكي است

فار 26صفحه . ت

وران محمدعلي

و جيان به حسن 

زگار و يكسان نب

دبه... و» َيَشاء« 

دبه... و» جتنبوا

به... و»  الذنوب

درستي ترجمهه

درستي ترجمه ن

درستي تربه... و

بي، زبان قرآ

سنجش دواز

.فارسي يازدهم 

در بيت الف: 17
ژگان بادام، مغز

 . رفته است

 چون كاغذ؛ تشخ

)ع(ابراهيم ضرت

 روزگار ضحاك
 

كايت مست و ه

اي جايگاه است

ت مشروطه و دو
 .  

ت بر تمايل آدمي

هاي روز در بازي

،»األرض« ،»ت

ا« ،»لذين آمنوا

أکبر« ،» أبتعد

به... و» اهللا« ،»وا

دبه... و»  أثماراً «

و» جميعاً « ،»ک

 عرب

   
 

 .رست است

69صفحه . گي
 .رست است

7ها در سوال  نه
واژ. دارد) ع(سف 

به كار) خورشيد
 .رست است

و؛ تشبيه دو رو
 .رست است

تش افكندن حض
 .رست است

هاي  به ويژگي
.فارسي يازدهم
 .رست است

ي اين بيت و حك
 .رست است

به معناينه وطن 
 .رست است

در باب مبارزات 
فارسي دوازدهم
 .رست است

 ابيات مانند بيت
 .رست است

و ابيات مرتبط د

  .رست است
السماوات« هاينه

  .رست است
يا ايها ال« هاينه

  .رست است
أن علیَ « هاينه

  .رست است
تقّدمو ما« هاينه

  .رست است
« ،»تنمو« هاينه

  .رست است
يحزنک ال« هاينه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .1
برنامة هفتگ 

در 3گزينه  .1
بررسي گزين
حضرت يوس

خ(و شمس 
در 1گزينه  .1

دو رو: ايهام(
در 4گزينه  .1

به آت: تلميح
در 3گزينه  .2

در اين بيت
ف 96صفحه 

در 2گزينه  .2
مضمون كلي

در 4گزينه  .2
در اين گزين 

در 1گزينه  .2
3-1ابيات  

ف 29صفحه 
در 3گزينه  .2

تأكيد ساير
در 3گزينه  .2

مفهوم آيه و
  

 
در 3گزينة  .2

در ساير گزي
در 2گزينة  .2

گزي در ساير
در 2گزينة  .2

در ساير گزي
در 1گزينة  .2

در ساير گزي
در 3زينة گ .3

در ساير گزي
در 4گزينة  .3

در ساير گزي

erv.ir
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@sanjesheduc 

ت التی 

cationgroup

  تتر

المشکالت ِلحّل 

(  

المست» نحن« ر

َبحِث َعن طرٍق

)20/4/1399 هارم

  .استنشده

  .است نشده

ل و فاعله ضمير

  .  د

 

فَسه ُمضَطّرًا ِللَب

4  

چهجامع نوبت (ن 

درستي ترجمه ن

درستي ترجمهه

فعل/  ن باب تفعل

  و منصوب

متضاد هستند» ن

  .ست

  .است

 .آيدسر اسم مي

ًال ِمن أن َيِجَد َنف

زدهم؛ زبــــان

دبه... و»  فروزان

به... و» يير كرد

  .ست

مزيد ثالثي من 

حال و/ ةنكر ـ ل

بدي كردن: ساءة

 جار و مجرور اس

  .دارد

اب شرط آمده ا

  .ري است

نفي جنس بر س

  :ست
 ُوقوِعِه فيِه َبدًال

سنجش دواز

ر خورشيدنو« 

تغي« ،»گرفتم بر

ي ارائه نموده اس

ـ تكلّم مع الغير

اعلاسم الف ـ ذكر

اإلس« و» كردن

خبر مقدم شود،

وجود د» مجرور

  .ن هستند

فعل شرط و جو

ل ماضي استمرار

ن» ال« ي است و

 به اين شكل اس
َيَتدبََّر أمَرُه َقبَل

   
 

  .رست است
  شودن نمي

  .رست است
،»ديديم« هاينه

  .رست است
تصميم گ« هاينه

  .رست است
  شد

  .رست است
  د

  .رست است
  كندك مي

  .ست استر
  كارييب

  .رست است
ينه پاسخ درستي

  .رست است
متك ع ـعل مضار

  .رست است
مذ ـ مفرد ـ سم

  .رست است
نيكي ك: إلحسان

  .رست است
 جملة اسميه، خ

  .رست است
جار و م« نه، سه

  .رست است
اسم مكان» سةدر

  .رست است
نه ادات شرط، ف

  .رست است
معادل»  مضارع

  .رست است
فعل مضارع نهي 

  .سترست ا
ي كامل عبارت
ی اإلنساِن أن َي

www.sanjeshse 

در 1گزينة  .3
گرا= ال تغلو

در 4گزينة  .3
در ساير گزي

در 3گزينة  .3
در ساير گزي

در 1گزينة  .3
كشمي= يجرُّ

در 4گزينة  .3
كليد= مفتاح

در 1گزينة  .3
نزديك= رِّبُيقَ 

در 1گزينة  .3
فري= احتيال

در 2گزينة  .3
تنها اين گزي

در 3گزينة  .4
فع: »نتوقف«

در 2گزينة  .4
اس: »حامالً «

در 4گزينة  .4
اإل« دو كلمة

در 4گزينة  .4
اگر خبر در

در 1گزينة  .4
در اين گزين

در 2گزينة  .4
مدخل، مد«

در 4گزينة  .4
در اين گزين

در 1گزينة  .4
فعل+ كان«

در 3گزينة  .4
»ال تعاشر«

در 2گزينة  .4
گذاريحركت

األسَهُل علی
  َوقَع فيها

erv.ir
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@sanjesheduc cationgroup

(  

  

  .ت

 

  .ش

  ».زنددا مي

  المستتر 

)20/4/1399 هارم

 

  .استده

.دم سود برساند

  .استشده

استرجمه نشده

 .استه نشدهم

  .استه نشده

 در حضور خود

آيد، صددش مي

»هو« له ضمير

) انساني

5  

چهجامع نوبت (ن 

  ه

  .استنشده

 .استجمه نشده

ستي ترجمه نشد

كه علمش به مرد

ستي ترجمه نش

درستي تربه... و 

درستي ترجمبه 

درستي ترجمهبه

  ».دارد

هاي فردن عيب

صفتي كه از آن بد

فعل و نائب فاعل 

  صوب

  .  

علومويژة ( ن

زدهم؛ زبــــان

  :ست
ِء ِللَخالِص ِمنه

درستي ترجمه ن

درستي ترجبه. 

درسبه... و» صرکم

م كسي است ك

درسبه... و» هائية

»يضرّ قد « ،»

...و» لت بورزيم

ب... و» با سكوت«

رات هشت آيه د

ت است از گفتن

برادرش را به صف

  .دارد

/بني للمجهول

  .ف اليه است

و منصو» أصبح«

هستند متضاد» 

ي، زبان قرآن

سنجش دواز

 به اين شكل اس
رَجعَت إلی الَوراء

دبه... و» أقدام«،»

..و» األخالق« ،

ينص« ،»صروا اهللا

بهترين مرد : از

النه المسابقات« 

الغنی الرجل« ،

نبايد غفل« ،»مان

« ،»وزان كالس

سورة حجر« : از
 

تعبار» لمز« : از

كسي كه ب« : از

ها هماهنگي نده

مب ـ متعد ـ ائب

 نقش آن مضاف

« خبر/ ه نكر ـ ر

»گران: الغالية« 

 عربي

   
 

  .رست است
ي كامل عبارت
وُبَک ِبمسماٍر َرج

  .رست است
»َشممتُ « هاينه

  .رست است
،»ليکمعَ « هاينه

  .رست است
إن تنصر« هاينه

  .رست است
نه، عبارت است
  .رست است

،»عسي« هاينه
  .رست است

»يعلم لم« هاينه
  .رست است

كودكانما« هاينه
  .رست است

آمودانش« هاينه
  .رست است

نه، عبارت است
 .نادرست است
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است

نه، عبارت است
  .رست است

با ساير گزينه» ّ
  .رست است
للغا ـ عل مضارع

  .رست است
ر متصل بوده و
  .رست است

مذكر ـ مفرد ـ م
  .رست است

و» ارزان: يصة

www.sanjeshse 

در 3گزينة  .5
گذاريحركت
َق ثوبإن َتَعلَّ 

 
 

در 3گزينة  .2
در ساير گزي

در 2گزينة  .2
در ساير گزي

در 2گزينة  .2
در ساير گزي

در 1گزينة  .2
ترجمه گزين

در 3گزينة  .3
ر گزيدر ساي

در 4گزينة  .3
در ساير گزي

در 1گزينة  .3
در ساير گزي

در 4گزينة  .3
در ساير گزي

در 3گزينة  .3
ترجمه گزين
اين عبارت ن

در 1گزينة  .3
ترجمه گزين

در 4گزينة  .3
ترجمه گزين

در 1گزينة  .3
أجلّ« كلمة

در 1گزينة  .3
فع: »يفسد«

در 2گزينة  .3
ضمير» كُم«

در 3گزينة  .4
اسم: »رمزاً«

در 2گزينة  .4
رخي«دو اسم

erv.ir
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هـد   ل خـوا  

نـاس مـن    

نـا هـديناه   

  .د

مجسـم  » ت 

ز تـو جـدا   
 .  

cationgroup

مد را به دنبـال يا
  . رد

و مـن الن«ريفة   

انـ«آيـة شـريفة   

برزخ اشاره دارد

مـت قيـا «عـالم     

 بود كه هرگز از
گردد اشاره دارد

(  

اين پي» يحزنون
بر  خود لذّت مي

داند و آيـة شـر ي

جه در آ  مورد تو

به پايان عالم ب» 

ـيار زشـت در ع

نشيني خواهد م
گ سان آشكار مي

)ي

)20/4/1399 هارم

  . شود ه مي

.  

  ها

 عليهم وال هم ي
شود و از كار ي

سبت به خدا مي

 است و سرماية

»لي يوم يبعثون

هـاي بسـ صـورت 

براي تو هم«: ود
ت خود عمل انس

يرعلوم انساني

6  

چهجامع نوبت (ن 

  ن زنانه؟

 9 عقود گفته

  . هستند

  .گرفته است

.حال وجود ندارد

ُد أن َتلَتفت إليه

صالحاً وال خوف
ناپذير مي خستگي

ت شديد آنان نس
  . ست

 را عنايت كرده

ال«مت ست و قس

 كارهاي بد با ص
  . باشند مي» 

مو كرد، فر ود مي
مت كه در قيا» ل

ويژة غي( المي

زدهم؛ زبــــان

قيمت اين پيراهن
  .ديدي

7ـ    8ـ  ـ

  .باشد

  .دارد

  .ستند

 از افعال ناقصه

فعل آن كسره گ

در اين گزينه ح

  :ست
 اإللهيِة َفال ُتريُد

م اآلخر و عمل ص
ي خلعاده و همت

 دوستي و محبت
مؤيد آن اس» ...هللا

دريافت حقايق
  . ن است

ميان دو چيز است

ي بسيار زيبا و
مبران و امامان يا

يكي از ياران خو
تجسم عمل« به 

گ و معارف اسال

سنجش دواز

چند است ق : از
هم از جنس جد

5ـ 4  6ـ  ـ

بمي» ُاسُتخِدمَ « 

ن شرط وجود ند

نكره هس» العب«

هار ساير گزينه

ت، چون عين الف

، د»يتحدثون« ز

 به اين شكل اس
ال َتهَتمُّ ِبالسُّّنِة

آمن باهللا و اليوم
ال راي انرژي فوق

 
را، مؤمنانهاي 

حبونهم كَحب اهللا

ل به ما توانايي د
ر در وجود انسان

فاصله و حايل م

هاي وب با صورت
پيا« در آن عالم 

صايحي كه به ي
اين بيان» ...شود

 فرهنگ

   
 

  .رست است
نه، عبارت است

خوار تومان؛ مي
  .رست است

3ـ  2   4ـ 
  .رست است

ح خواسته شده
  .رست است

ننه ادوات و اركا
  .رست است

« و» هجمة« نه
  .رست است
د»  كان، صارت
  .رست است

ضارع معلوم است
  .رست است

قبل از» واو« ود
  .رست است

ي كامل عبارت
 ذلَک ُهو أنَّها 

  . رست است
من آ«ة شريفة 

چنين انساني دار
 . رست است

ه  يكي از ويژگي
ون اهللا انداداً يح

  . رست است
طريق نعمت عقل

و اراده و اختيار 
  . رست است

لغت به معناي ف
  .رست است

هي، كارهاي خو
هان بهترين گوا
  .رست است

در ضمن نص) ص
ش  با تو دفن مي
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داند كه  مي
  

» ترجعـون   

ورافتـاده از   

ت و هدايت 

سـته مقـام   

توانـد ذات  

 توانـد كـه   

نـي خـدا،    
عـت، پيـدا     

تغييـر  ...  و    

cationgroup

م» حق« اساس 
. هاست لقت آن

 انّكـم الينـا ال ت

هـاي دو سـان  ان 

ن از نعمت نبوت

تواند فرد شايس ي

  . اشاره دارد 

ت اسد، امـا نمـي  

چون/ ي بخش 

حقيقـي آن، يعن
وده شـدن طبيع

رابطـه بـا خـدا

(  

نش جهان را بر
دار بودن خل دف

خلقناكم عبثاً و

هـا را از گيـري 

ر روي كرة زمين

 

وند است كه مي

»...علَي اَعقابِكم

 اسماء او را بشنا

 نايافته از هستي

ظر و رأي مالك ح
يط زيست، آلـو

مسـلمان در ر ه   

)20/4/1399 هارم

وند آفرين خدا» .
ين به معناي هد

اَفحسبتم انما خ«

گ هـا و بهانـه   مي
 

مي بر كه هيچ قو

 . بستگي دارد 

سبت تنها خداو

و قُتلَ انقَلَبتم ع

 . نمايد ي

ت وتواند صفا ي

ذات«با بيت » 

دون توجه به نظر
 آن تخريب محي

   

ندگي فـرد تـازه

7  

چهجامع نوبت (ن 

...بينهما العبين
ها و زمي  آسمان

«ت و آية شريفة 

جيه ناكا راه تو  
 . نمايد ص مي

كند كه  اعالم مي

  .  دارد

»ن و عمل فرد

ت به همين منا

  

اَ أَ فَان مات«فة 

بيني مي  را پيش

برد و مي پي مي

»........راء الي اهللا 

كنند و بد ي مي
هاي مد جمله پيا
.هاست مانند آن

م به آن همة زن

زدهم؛ زبــــان

ت و االرض و ما ب
ق بودن آفرينش

رورت معاد است

»...بعد الرّسل ة
 براي وي مشخص

حت به صرا» ...

تناسب مفهومي

درجة ايما«ي به 

ها ممكن نيست ن

. دم اشاره دارد

ه پيام آية شريف

مين خواهد بود

گار جهان فريد

لنّاس انتم الفقر
 

ا ملك خود تلقي
كنند كه از ج مي

سيار ثروتمند و م

ر نبود بلكه التزا

سنجش دواز

 خلقنا السماوات
و حق» لّا بالحقّ

از داليل ضر. ست

حجةس علي اهللا 
ه همة نيازها را

 
كُلِّ قومٍ هادو ل .

  . د بود

دن قرآن كريم تن

ز واليت معنوي
 

نصمت براي انسا

ي در هدايت مرد

به» ران جاهليت

يان و وارثان زم

عنوان آ وند به دا

نتم الفقراء الي ال
 . مفهومي دارد

 جهان خلقت را
 جهان تصرف م

مع بس ر كنار جوا

فقط يك شعار» 

   
 

  . ترست اس
و ما«ة شريفة 

ما خلقنا هما الّ«
  .رست است

حكمت الهي اس
  . ت

  .رست است
لئلّا يكون للناس«

يابي به ه و دست
 . رست است

»رنذم نّما أَنتا
نخواهد م نبوده و

  .رست است
جانبه بود  و همه

  . رست است
ها ا مندي انسان
 . رست است

كه تشخيص عص
  . عرفي كند

  .رست است
سوزي شي و دل

  .رست است
هاي دور ه ارزش

  .رست است
 در آيندة پيشوا

  . رست است
سان به وجود خد

  . را دريابد
  .رست است

يا اَيها الناس انت«
ارتباط م» بخش

  .رست است
ها اري از انسان

 بخواهد در اين
قير درع بسيار ف

  .رست است
»اهللا اال اله ال«ملة 
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هللا مثنـي و    

همه وقـايع  

ـده نشـان   

نـام دارد و  

ر زشـت و     

را انتخـاب     

تـر از ايـن    

شـود و   ـي    
ا بـراي آن   

هـي را بـه   

دو مرحلـه     

cationgroup

دة ان تقومـوا هللا

دهد كه ه ن مي
  .ست

كننـ ندگي توبـه 

ن» امهال«يا » ء

ـرا عملـي بسـيا

  .  نمود

و مسـير خـود ر

قتي برتـر و فرات

ن دنيـا آغـاز مـ
ديگران خـود را

الزمة حكمت اله

سـيم شـده، در د

(  

ما اعظكم بواحـد

مينان را به انسان
هدف نيس ي و بي

يج خود را در ز

امال« كه سنت 
  

زيـر. دارد باز مي 

ها را مشخص ف

رستي دريابـد و

ست، بلكه حقيق

س از ايـندي پـ 
ستند و بهتر از د

 دارد و اين آيه ال

قرآن كـريم ترس

)20/4/1399 هارم

قل انّم« شريفة 

كند، اين اطم مي
گيرد و اتفاقي مي

ه توبه آثار و نتاي

ن در گناه است،
. آن اشاره دارد

»و ساء سبيالً ةً

هدف  ها بايد زش

د د حقايق را به

و جسماني او نيس

دگي واقعي و ابد
 به ياد مرگ هس

ر ضرورت معاد

  . جمعي

آياتي از قركه در 

)وم انساني

8  

چهجامع نوبت (ن 

نمايند و آية مي

ق كرده و اداره مي
مند انجام م غايت

ه به اين دارد كه

شدگان ن و غرق
به آ» ...النفسهم

حشةًي انّه كانَ فا

تخاب درست ارز

تواند سيلة آن مي

ط به بعد مادي و

نسان است و زند
وان ستند كه فرا

براشاره » جعون

صورت شود نه به

 رخداد بزرگ ك

علوويژة ( مي

زدهم؛ زبــــان

خالص معرفي م

د جهان را خلق
دهي شده و غ ن

هزيِء برَبه اشاره

ر زندگي معاندان
نملي لهم خيرٌ ال

الزّني.... ال تقربوا

 دارند و براي انت

وس ن است كه به

سان، تنها مربوط
  . دهد ي

كي از زندگي ان
منان كساني هس

 انّكم الينا ال ترج

ش صي ظاهر مي

اين واقعه و. ست

و معارف اسالم

سنجش دواز

 
ؤمنان را اخري م

 

ه با حكمت خود
يك برنامة سامان

و يفعله كالمسته

هاي حاكم بر ت
ذّين كفروا انّما ن

و ال« آية شريفة 

ا با هم اختالف
 

 اختيار در انسان

هاي وجودي انس
 او را تشكيل مي

تنها بخش كوچك
ترين مؤم هوش با

خلقناكم عبثاً و

صورت شخص خ به

مت همراه است قيا

 فرهنگ و

   
 

 . رست است
مالك برتر) ص(

 . مؤيد آن است
  . رست است

وند حكيم، كه دا
ي جهان، تحت ي

  . رست است
غفر من الذّنب و

 
  .رست است

 كه از جمله سنت
و ال تحسبن الذ«

  .رست است
را با» ازن«گناه 

  .د است

  . رست است
ها ف انتخاب هد
 . رست است

دهندة وجود ان

  . رست است
ه شود كه سرمايه
كه من حقيقي
  . رست است

ن به معاد، دنيا ت
ب: مودند فر) ص(

  . ند
  .رست است

اَفَحسبتم انّما خ«
  . ذارد

  .رست است
ان در عالم برزخ

  . رست است
جهان با برپايي ق

  . رد
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گير انجام مي
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  .مسرورند

مرگ تمـام  

ـراي علـل    

ز هر مـورد  

راين از هر 
هـا را   د آن 

هة حق، از 

حيـد   ن تـو   

   

بـه دنبـال    

cationgroup

رگ خرسند و م

يا زندگي او با م

طح فكر مـردم بـ

  .اند ه

د و سرپيچي از

عزام شوند، بنابر
گردنـد ش بـازمي   

ضور فعال در جبه

هـا عـين  پديـده  

.گويند نيز مي» 

ديگـري را ب ـاي 

(  

ن رستگاري بزر

كه آي دة خويش

شد تدريجي سطح

  . ني آن است

ن معرفي نموده

اند هم قرار گرفته

  .  آسان نبود

مؤمنان همگي ا
وي قـوم خـويش

و حض) عج(عصر

  .  دارد

باط طـولي در

»بيني جهان«ن 

قضـشته باشـد،  

)20/4/1399 هارم

يابند و از اين  مي

با درك آيند» م
  . مي دارد

بيانگر رش »ولهم

ي و انسجام درو

وام و ملل پيشين

االمر در كنار ه ي

 صحيح از غلط

  . جامعه دارد

شود كه م نمي. د
سو گاه به ند و آن

محبت به امام ع
 

رتباط مفهومي

 فهم درست ارتب

اوست كه به آن» 

 

ديگري داش قدير

9  

چهجامع نوبت (ن 

خدا را براي خود

خر ننمايي وطنم
د، ارتباط مفهوم

س علي قدرِ عقو

ر اعجاز محتوايي

سبب سقوط، اقو

دا، رسول و اولي

شخيص احاديث

يير دروني آن ج

ودش  محقق مي
موزند ش دين را بيا

قويت معرفت و م
 . باشند بت مي

ار» لحميدلغني ا

شود و وبيت مي

»تقاداتكار و اع

 . مفهومي دارد

تقاما اگر .  است

زدهم؛ زبــــان

قام خشنودي خ

روم آخ كجا مي ه
گرد  گشوده مي

نا ان نُكَلِّم النّاس

نگر رآن كريم، بيا

ت را سجراي عدال

بر، اطاعت از خد

 ميان مردم، تش

ع، بستگي به تغي

ها تن از نبايست
شوند تا دانش ي

 . ي بترسند

مربوط به تق) ج
هور در زمان غيب

ي اهللا و اهللا هو الغ

 به شرك در ربو

افك«هاي هر فرد 

ارتباط م» ستقيم

الهي قضايك 

سنجش دواز

ي رسيدن به مق

به/  بهر چه بود 
ه شكل ديگري

 
عاشر االَنبياء اُمر

  . ست

در ميان آيات قر

روا داشتن در اج
 

ساء و حديث جا
 

در) ص( پيامبر

ع موجود جوامع

ف بر كنار داشت
در دين اعزام مي
آنان از كيفر الهي

عج(ري امام عصر
معه براي ظه  جا

 انتم الفقراء الي

مخلوقات منجر

ها و رفتاره هدف
 

ي هذا صراط مس

آن و يك تقديربا 

   
 

  .رست است
مت بهشت، يعني

  .ست است
ام آمدنم جا آمده

دفتر حيات او به
 . رست است

انّا مع«ف نبوي 
يامبران متعدد اس

  .رست است
ض و ناسازگاري د

  . رست است
، تبعيض ر)ص(

 . رست است
سورة نس 59آية 

 . ي حرام است
  .رست است

ر اصحاب حضو
  .رست است

ند بر تغيير وضع
  .رست است

ن و انذار، با هدف
معي براي تفقه د

باشد كه آ. دهند
  . رست است

دار مت وة حكوشي
ه كردن خود و
  .رست است

الناس  يا ايها«ة 
  .رست است

الل در فاعليت م
  . ت

  .رست است
مل در تعيين ه

 . رست است
و اَنِ اعبدوني«ة 

  . رست است
ر كج متناسب ب

 .  

www.sanjeshse 
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توفيـق  «ت     

مـرزد و در  

 جامعـه از     

ـان فطرتـاً    

ت و آگاهي 

cationgroup

 و مبـين سـنت

آم هـان را مـي   ـا  

ور شـدن افـراد

زيـرا انسـ. سـت      

باال رفتن معرفت

  . ن است

(  

فهـومي داشـته

د است كـه گنـ

رت ضـرورت دو

ف و بيهـوده نيس

ت و با بخاب اس

 

جوي علّت بودن

)20/4/1399 هارم

ارتباط مف» نين

وند بودن خدا» م

 ورزشي در صور

يچ ميلـي گـزاف

داراي قدرت انتخ

 . ن جهان است

 مبين در جستج

   ديني

10  

چهجامع نوبت (ن 

 اهللا لمع المحسن

هو الغفور الرحيم

نات م كردن امكا

  .ت

  . رسد مي

م طبيعـت هـيظا

  . دارد

 جهان خلقت، د

دار بودن ل هدف

  .كتب است

يم، اين حركت

هاي ف و اقليت

زدهم؛ زبــــان

نهم سبلنا و انَّ

انه ه«ليل د به» 
  . اند رده

ي حرام و فراهم
 

  . د

يه بر غرايز است

موشي م فرا  خدا 

  .ت هستند

ست، زيرا در نظ

 انسان، ضرورت

كم در هاي حا ت
  . كند  ي

 آفرينش، معلول

ر بررسي يك مك

گرد حب صدا مي

  .هد بود وا

معارف

سنجش دواز

هدوا فينا لنهدينّه

»ر الذّنوب جميعاً
 بر خود ستم كر

 
هاي معمولي زش

 .ب كفايي است

شود ياد مي» ت
 

ن تكيهي در انسا

كند بعد به  مي

شند، نيازمند علّت

ودانگي اس  به جا

 حيات و كمال

ي هستي و سنت
آشنايي پيدا مي

وند در جهان خدا

خدا، گام اول در
 

و به دنبال صاح

  .ست

تر خو هي، درست

   
 

  . رست است
و الذّين جاه«ة 
 .  

  .رست است
ان اهللا يغفر«فة 

دگاني است كه
 .درست است

ها و ورز در بازي
ند و باري واجب

  . رست است
هان فطرت بر«ان 

 . رست است
ه خوا  حس خود
  . رست است

موش خود را فرا
  . رست است
باش كه پديده مي
  .رست است

رگ زاييدة ميل
  . ب است

  .رست است
ي و مادي، براي

  . رست است
مندي نون اس قا
تري آ مل سي كا

  .رست است
 حكيم بودن خ

  .رست است
ضع آن در برابر خ

 . رست است
شنويم و ي را مي

  .رست است
خت و آگاهي اس

  . رست است
دن تمايالت الهي

www.sanjeshse 
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دنيـاي   ـن   

طـرح شـده   

 تفضيلي يا 

Th 

cationgroup

  

ط محدود بـه ايـ

  . ست

  .آيد ميدست 

با بيت مطـ» .رد

هاي فات يا قيد

 

he most exp

(  

. شود ن دور مي

 و زندگي را فقط

  

سته به هستي اس

د به» .ها است دن

   

آو وجود مي ر به

صف. شود اده مي

 the tallest

pensive: مثال

)20/4/1399 هارم

ن از گناه كردن

نيست پذيرفته 

 . گردد يل مي

  . دارد

. ز از عقل است

  .  نمود

وجود دارد وابست

ارت و مسخ شد

.گردد ستفاد مي

ي مقاوم و پايدا

ن يا عالي استفا
  . دارد

:عنوان مثال به  

 the عنوان م به

  

11  

چهجامع نوبت (ن 

ملي است، انسان

  . ست

پ  تب معاد، ر مكا

لي خويش تكمي

دن هدف تأكيد

ان هستي، گريز

ي سعي و تالش

ستي و آفرينش و

  .م است

هاي معنوي، حقا

مس» متقين است

هاي تاخيز، انسان

هاي برترين و قيد
م ديگر برتري د

the) + سيالبي

most) + البي

انگليسيزبان 

زدهم؛ زبــــان

حيد عم  كه در تو

بيني الهي اس ان

ت، زيرا در ساير

در زندگي عمل» 

ظم، بر واقعي بود

الق جهاكتا و خ

مل به اوامر الهي

چه در نظام هس

يش ظلم و ستم

 

ه چشمة بيماري

ي اهل ايمان و م

ن واقعي به رست

مقايسه صفات و
 يك اسم بر اسم

ت يا قيد تك س

 دو يا چند سيال

  شد؟ 

ز

سنجش دواز

 
گناه اشاره دارد ك

رت از اركان جها

الهي است بيني  ن
  . نند

»آگاهي«و » علم

 در تشخيص نظ

سان از خداوند يك

وند، بايد در عم دا

چ خدا برپاست، آن
 

م و اساسي پيداي

 . يابد دامه نمي

فراموشي سرچ د 

بت بزرگي براي

ر راه حق و ايمان

 شده كه براي م
رود كه كار مي ه

براي صفت(  ←

ي صفت يا قيد

باش ي صحيح مي
   

 

 صفت
 قيد

فت
يد

 . رست است
ي، به دوري از گ

  .رست است
ن به دنيا و آخر

  .رست است
عاد از لوازم جهان

دانن يذ دنيوي مي
  .رست است
ع«رخورداري از 
  . رست است

عيني و خارجي،
  .رست است

گرداني انس  روي
  .رست است

ل اعتقاد به خد
  .رست است

ه نيرو و ارادة خ
 . رست است

ج از عوامل مهم
  . رست است

ة علم و دانش اد
  . رست است

نگي و خود دبيگا
  .رست است

هب ات دنيايي مو
  .رست است

ناپذيري در كست
  . مي داردو

  .رست است
ه سه اسم بيان
قايسه دو اسم به

 +← 


← 


برا( 

  .رست است
 از لحاظ گرامري

www.sanjeshse 
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مـل و   ل كـا   

ه بـر ايـن،   
  . د

  معلوم ←

  مجهول ←
  

   اسم اشياء

يلي خـوب  

  ك

: گويـد  مـي   

د زيـرا آن     

    

 يك شاعر 

cationgroup

سـاده، حـال(ل  
  : جه كنيد و

وه عـال . كنـد  مـي 
رود كار مي مل به

hav
has

←فاعل +  

ha  + مفعول←

  :صورت است
سم حيوانات يا

ه محصوالت خي

ج، معمول، مشترك

و همچنـين او م

  .د

جـا خريـد كننـد

 ب و رسم 

عنوان او به. شت
 

  هور، برجسته

(  

له هميشه حـال
با ساختار زير تو

  if+ اعل 

many اشاره م
م ر زمان حال كا

p.p  +ve+ ول 
s

b+ave / has 

which بدين ص
  +which  +ا

كنند كه الش مي

رايج) 4 

دهـد و في نمـي  

  ست كشيدن 
  ن

نمايد ، فراهم مي

ج تند كـه در آن 

آداب) 4 

د سال پيش نوش
 . شود ورده مي
مشه) 4 

)20/4/1399 هارم

 if يا شرط جمل
ب. باشد  ساده مي

فا+ ن حال ساده 

  ط

y new hous

 يا مبدأ زمان د

مفعو......+ 

 +p.p  +been

hختار مفعولي 

فاعل+ فعل . + 

كثريت مردم تال

 ي، اهلي 

كـاف ت به او پول 

ا ول كردن، دس
شتن، بلند كردن

ما كه نياز داريم

م عالقمند هستن

 ها  ف

ت شعر چند صد
شعارش به ياد آ

 ول 

12  

چهجامع نوبت (ن 

fه درست جمله

 هميشه آينده

فعل زمان+      

جمله شرط      

sesبه  theyل 

د و براي شروع

+......

باشد و ساخ ي مي
........

ش دهد، زيرا اك

داخلي) 3 

كند، زيرا شركت

رها يا) 2 
اشبرد) 4 

ت زيادي براي م
  ن

    نجات دادن

 و اكثريت مردم

تخفيف) 3  ها  ن

او هزاران بيت. د
خاطر اش  او را به
مسئو) 3 

زدهم؛ زبــــان

هاي دو جمله ان
ب يا نتيجه شرط

                  

                   

زيرا فاعل. باشد ي
باشد مي) تا حال 

 .باشد غلط مي
the غير ضروري

خلي را افزايش ت دا

 ي 

ش را رها يا ول ك

 ) ره

دم و آن اطالعات
محافظت كردن) 
ذخيره كردن و) 

ه ما وجود دارد
  .دهد ي مي
ها، كلكسيون وري

 مشهد متولد شد
ست و همچنين

  

سنجش دواز

wi
can
ma
mu

ول است كه زما
م يا جمله جواب

فاعل    +       

             ط 

مي) ماضي نقلي
............... از(ي 

 

لحاظ دستوري غ
emعني همان 

ختلف محصوالت

هيجاني) 2 

كه شغل خودش
  . باشند ال مي

هنگ لغت و غير
    گريم كردن 

 كه ديروز خريد
   2(
   4(

ر نزديكي خانه د
هاي خوبي خفيف
آو جمع) 2 

س درديك طو
خته شده اس  شنا

مرتبط) 2 

   
 

ll 
n 

ay 
ust 

ح شرطي نوع او
شد و جمله دوم

  + صلي ساده 
⎯←  

ب يا نتيجه شرط
  .رست است

م(ول حال كامل 
 since به معني

 : ن حال كامل

 .رست است

 جمالت زير از لح
يع 4جمله گزينه 

  .رست است
كيفيت انواع مخ

  . د
 د 

  .رست است
م گرفته است ك
زندگي امروزه باال

لغات در فره(دن 
ختن، دادن، سا

 .رست است

ب جالبي است
 هي كردن

 دن
  .رست است

ه بسيار بزرگي
ها تخ موالً به آن

 ها  
  .رست است

 يك دهكده نزد
جسته در ايران

 

www.sanjeshse 

گزينه صحيح
باش مي) غيره

فعل اص..... +  
       ⎯⎯→←⎯⎯

جمله جواب      
در 4گزينه   .7

جمله مجهو 
حرف اضافه

ختار زمان سا 

در 4گزينه   .7
يك از كدام 
مفعول در ج 

در 3گزينه   .8
دولت بايد ك 

را پيدا كنند
سخاوتمند) 1 

در 2گزينه   .8
حامد تصميم 

هاي ز هزينه
پيدا كرد) 1
تشكيل د) 3

در 1گزينه   .8
اين يك كتا

سازماندهي) 1
فراهم كرد) 3

در 3گزينه   .8
يك فروشگا 

فروشگاه معم
پيشنهاد) 1

در 4گزينه   .8
فردوسي در 

مشهور و برج
عمومي ) 1
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شـما  : A؟  
دف مـورد    
ن مكالمـه  

اره كلمات 

ه حـال دو   

  . د

  م

cationgroup

كنـد؟ كار را مـي 
كه بـه هـد تا اين

هاي زير را اين ل

عات زيادي دربا

  صيه كردن

ل گذشته تا بـه

  رداني كردن 

  ن كردن 

  قيق، پژوهش

  زمان دادن

  زون

  ايش

 . ذارد

 . شوند

يون تماشا كنند

لي كوچك يا كم

(  

وب، چطور آن ك
ت مطالعه كرد ت

المثل ك از ضرب

آن به شما اطال
  . دهد رائه مي
توص) 4  كردن 

مچنين از ده سا

قدر) 4 

بيان) 4 

تحق) 4 

ساز) 4  كردن 

حلز) 4 

آزما) 4 

گذ مردم تأثير مي

ي كامل پخش ش

زيادي در تلويزي

خيل) 4  

)20/4/1399 هارم

خو: B. كند  مي
نگليسي را سخت

يك كدام. ت نكشيد

   كرد

فاده كنيد، زيرا آ
ريف و غيره را ار

ن، گمان كض كرد

دهد و هم ل مي

 م گذاشتن 

 ظر گرفتن 

  بهره

، رشد كعه دادن

 

 ب

 روش زندگي م

كه بصورت رنگي

هاي خيلي ز نامه

ي يا بسيار زياد 

13  

چهجامع نوبت (ن 

گليسي صحبت
او زبان ان. شود ي

زياد دستمكن 

ه جان برادر كار

زبانه استف ب تك
تعار) فت و غيره

فرض) 3 

ه افراد فقير پول

احترا) 3 

در نظ) 3 

سود،) 3 

توسع) 3 

كرم ) 3 

تخريب) 3 

اشد، زيرا آن بر

وني ايجاد كرد ك

ز سراسر دنيا برن

  
خيلي) 3 

زدهم؛ زبــــان

ن بطور روان انگ
فقيت زيادي مي
سي را تا حد مم

زد آن گرفت كه

هنگ خوب ك فر
فعل، اسم، صف( 

 كردن 

او به. وتمند است

 س كردن

 ب كردن 

 ستگاه 

 ي داشتن 

  قارچ

 توسعه 

با الكترونيك مي

هاي تلويزيو نامه

مردم از دند كه 

. ط كشيده است
  دور 

سنجش دواز

زبان گوينده بومي
جب موف سخت مو

گيري زبان انگليس

مز  شود  مي
  

  كردار نيست 
   
 

كنم كه از يك مي
ها، اجزاء كالم ظ

مرتب ك) 2 

روتمند و سخاو
  . ست

تأسيس) 2 

تركيب) 2   دن

ابزار، د) 2 

بستگي) 2 

كپك،) 2 

رشد، ت) 2 

 شگفتي مدرن ا

مكان را براي برن

جب شد مو) راتي

خط 2پاراگراف 
خيلي) 2 

   
 

  .رست است
به يك گ نزديك 

 كار و تالش سخ
سد و هرگز يادگ

  كند؟  لت مي
چ گنج ميسر نم
ت از عقل دگر 

گفته چون نيم ك
.ف خرس نيست
  .رست است

به شما توصيه م
اء يا امالء، تلفظ

 گرفتن 
  .رست است

شهر ما خيلي ثر
أسيس كرده اس

 ن 
(Clo 

  .رست است
كردن، تشخيص دا

  .رست است
 

  .رست است
 رفتن 

  .رست است
 

  .رست است

  )ب
  .رست است

ود كه تلويزيون
  .رست است

 و فناوري اين ام
  .رست است

مخابر(باطي  ارت
  .رست است

 معني واژه در پ
 جيب 

www.sanjeshse 

در 2گزينه   .8
 A :دوستم

دانيد كه مي
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b
g

either… 

خـالي دوم   
شد و زمـان  

  : ت

ربـط دادن   

كـار   صدر به
 ing بدون 

  فاعل +  

  
us  +فاعل  

نـيم   تـوا  مي

 whichيا 
mu   بـراي

cationgroup

be used to 
get used to 

or ………ب  

 است و جـاي خ
باش ملة دوم مي

 به قرار زير است

 و هرگز بـراي ر

 ing يا اسم مص
صورت ساده يا

 +

 ing  +sed to

يكسان باشند، م

ي that مفعولي 
uchرد و كلمـه  

  . رود ي

(  

  . ياد بگيرند

كتة ديگر تركيـب
  . رود ار مي

باشد، درست مي
عنوان مفعول جم
ول ماضي بعيد

  ل 

روند ميكار  ي به

صورت ل دوم به
ص ند، فعل دوم به

+ ingفعل با  + 

ل ساده يا بدون

wh اگر فاعل ي

 اشياء از ضمير
 ديگر برتري دار

كار مي م انسان به
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خواهند چيزي را

  .گيرد ي

نك. رود كار مي به
كا فعل و غيره به

مي» )آيا(كه آيا «
ع به» مار و ارقام

ختار مجهو سا. ت
 +had  +مفعول

راه عبارت اسمي
  .باشند مي

شتن است و فعل
كن ته را بيان مي

.....

فعل

henيا  whileز 

نات يا  اسم حيوا
ك اسم بر اسم
ماي توصيف اس

سي
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چهجامع نوبت (ن 

پيدا نكنند و بخو

  . د

ن را در نظر نمي

ب toت مصدر با 
ند دو اسم، دو ف

whe  به معني»
sta  آم«به معني

تفاق افتاده است
 been+ صلي 

شوند، به همر ي
م» با وجود«و » 

معني عادت داش
ت در زمان گذشت

دن جمله بعد از
  . ذف نماييم

و براي توصيف
 اسم است كه يك

فقط برا whoي 

ختصاصي انگليس

زدهم؛ زبــــان

 مدرسه حضور پ

.  
دكان وجود دارد

  ؟ نيست 
كان ض حقوق كود

صورت فعل دوم به
ت كه براي پيون

etherول كلمه 
atistics كلمه 

a  وthought ا
مت سوم فعل ا

تضاد استفاده مي
»عليرغم«خالف 

get used به م
كه عادت» سابقاً
  : ت

تاه كرد  براي كو
while p را حذ

باشد و يصيفي م
راي مقايسه دو

كلمه ربطي. شود

 زبان اخ

سنجش دواز

كان در  كه كود

  چيست؟

............................
گسال و كار كود

الت زير درست
قريباً هرگز نقض

آيد و سپس فع ي
است» يا آن» «ن

ي جاي خالي او
زيرا. شود ه مي

askedان فعل 
عل اصلي يا قسم

ins براي بيان ت
ها بر خ معني آن
be use  ياd to

us  س«به معني
 به قرار زير است

رخ داده است و
layingيعني  

واره توص ك جمله
ين كل جمله بر
ش تر استفاده مي

   
 

  .رست است
ك  باعث مي شود

  .رست است
ان براي متن چي

  ن
  .رست است

...كه فهميم  مي
ين بيكاري بزرگ

  .رست است
يك از جمال كدام

كان تق  كار كود

  .رست است
 ask مفعول مي

يا اين« به معني 
  .رست است

معني جمله براي
ضي بعيد استفاد
دوم زودتر از زما

اسم مفعول فع + 
  .رست است

un  وspite of
روند و م كار نمي

ed to اصطالح 
ed toصطالح 

ها ختار آن سا. د

  .رست است
زمان ر جمله هم
 to beراه فعل

  .رست است
كه جمله، يك ين

وه بر ا شود، عال 
هاي برت ت يا قيد
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باشد و   مي
) نـين همچ

   اول مثبت
   اول مثبت 

  
  اول منفي
   اول منفي

فعول فعل 
  : ت

جملـة دوم    

مطالعـه يـا   

w   اسـتفاده

wh  + اسم 
wh  به

 قـرار زيـر     

  فاعل+ عل 
د از صفت 

هـم   ـا فـرا      
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جمله هم مثبت
و ه(هـا   عني آن

, and  +جمله
, and  +جمله

 , and  +جمله
, and   +جملة

   

صورت اسم مف به
به قرار زير است

  . رود ار مي

نـوان مفعـول ج
  . ه شود

هايي كه ما م يز

whoseصـولي    

hose+ اسم  + 
hoseلمه ربطي 

ختـار آن بـه سـا  

a/  +such  +فع
اين اگر اسم بعد ر

 در سراسـر دنيـ

(  

 گرفته شود و ج
باشد و مع زير مي

d+ فاعل دوم +  
d so+ ي مثبت 

+ل جمله دوم 
neither+ ت 

.يد مثبت باشد

، فعل دوم بايد ب
ختار آن ب سا. ت

كا به toيا بدون 

many o  عن بـه
ول بايد استفاده

را بسياري از چي
  . د

د، از ضـمير موص

............
ت و در واقع كل

ظر گرفت كـه س

an/+ صفت +  
بر بنا.  باشد نمي 

 افـراد مختلـف
 .  
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and s در نظر
ها به قرار ز ر آن

ل كمكي مثبت
فعل كمكي+ وم 

فاعل+ كي منفي 
فعل كمكي مثبت
كي بعد از آن باي

ي استفاده شود،
 كاري شدن است

  ده

صورت ساده ي به

of the things
صورت مجهو ن به

دشوارتر است زير
باشد گيري نمي ه

the m  باشـد مـي

h كار رفته است به

su را بايد در نظ

د قابل شمارش
a حرف تعريف 

 مختلف بـراي
.احي شده است
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چهجامع نوبت (ن 

 ...o ………
ختار سا. رود  مي

too  +فعل
فاعل د

eith  +فعل كمك
ف+ فاعل دوم 

ابراين فعل كمك

ha مفعول شيئي
ني باعث انجام

شوند فاعل سبب 

شود، فعل دوم ب

sنـد و عبـارت   
ري يا سنجيدن

زيك و شيمي د
ندازهزيكي قابل ا

manي عبـارت  

hisصفت ملكي 

uch…………

tha  +اسم مفرد
شد و نيازي به

  . كرد

هاي همراه برنامه
كان طرا اي كود

زدهم؛ زبــــان

and …… يا
كار الت منفي به

her

باشد، بنا في مي

hav ،has  ياad
ل سببي به معنع

+ ي 
have
has
had

 +

شخص استفاده ش

كن يل را بيان مي
گير ه معني اندازه

عي نسبت به فيز
هاي فيز  مقياس

براي car كلمه 
   

ص carمراه كلمه 

that ……تار 

............. + ..at
با ل شمارش مي

استفاده ك anيا 

سيار زيادي به هم
طور خاص برا  به

سنجش دواز

م

too .……ار 
and براي جمال

n يك كلمة منف

ve بعد از فعل 
ه شود و يك فع

p +مفعول شيئي

hav مفعول مش

ه كه علت و دلي
به measureل 

عي ي و علوم اجتما
وسيلة ستقيم به

ي بيان مالكيت
:باشد ار زير مي

زيرا به همشوند، 
   

خت له، كاربرد سا

ك كلمة غيرقابل
ي aاشد نبايد از 

هاي مختلف بس
هاي تلويزيون ه

   
 

مفعول فعل دوم

  .رست است
ختا ه بايد به سا

d …….. eith
 

neitherن كلمة 
  .رست است

له تضاد دارند و
سوم فعل استفاده

past partici

veر بعد از فعل 
  .رست است

معناي كل جمله
در ارتباط با فعل

  :  كل جمله
شناسي  در روان
طور مس كنيم، به

  .رست است
ره توصيفي براي

ختار آن به قرا سا

ش ها اشتباه مي ر
.شود ستفاده مي

  .رست است
ي براي اين جمل

 research يك
رقابل شمارش با

  .رست است
ه تلويزيون كانال
ثالً بعضي برنامه
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  اضر

 همچنـين   

در معـرض  

بـراين    بنـا 

ـان دزدي  

  بول

ـي گرفتـه   

كـن كـرده   

جـود   ن مـو   

ر فنالنـد و  
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در حال حا) 4 

شـود و نات مي

   افزايش دادن
  بنيان نهادن

اش د ست بينايي

كند و ردش مي

  ر داشتن

تـ بيمـاران خـود  

پذيرش، قب) 4 

دي از افراد محلـ

ك شرات را ريشـه 

       ن 
  

ـذاري وارد بـدن
  . باشند ي
  مواد ) 4  

نون فقط كشور

    يا كردن

(  

 د يا مؤثر 

ن يماري در حيوا

، تمديد كردن،
يا نشان دادن، ب

ه كند، ممكن اس

  سوف

كره زمين هم گر
  . د

 يا كردن، در بر
  دن 

مي كه شما از ب

 شاركت 

ري توسط تعداد
  . ن نداشتند

 

ها از منشأ حش  ي

دن، نابود كردن
ن، تأييد كردن

گـذ سمي را با رمز
دات زنده مي وجو

كن را كنند، اما تا

 نماينده شدن ي
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طور كارآمد به) 3

 انسان موجب بي

امتداد دادن،) 2
ثابت كردن ي) 4

به خورشيد نگاه

  سيارك) 2
كسوف، خسو) 4

كه آن به دور ك
دهند ن نشان مي

درگير شدن) 2
مشاهده كرد) 4

گفتن دربارة اتها

همكاري، مش) 3

نجام چنين كار
هاي خودشان عه
  سد) 2
 خشكسالي) 4

د و ساير بيماري

كن كرد ريشه) 2
تصديق كردن) 4

شوند كه مواد س
وآنزا خودشان مو

 اهداف) 3

 پالستيك را اجر

نشان دادن،) 2
نقض كردن) 4
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چهجامع نوبت (ن 

3  و مجزا 

يا مبتال شده از

 
 4

سوف مستقيماً ب

 
 4

كند، ك گردش مي
روي كره زمين 

 
 4

ا چيزي براي گ

   3

ها از ا  جلوي آن
 كافي براي مزر
 
 4

 ماالريا، تب زرد

 
 4

 در نظر گرفته ش
ند ويروس آنفلو
 3

 دربارة بازيافت

 
 4

زدهم؛ زبــــان

طور واضح و به) 

آنفلوآنزا گرفته ي
  . گيرد

كسي در طي كس

گحورش يك بار 
)كنندگان تماشا

آيا.  عالم هستم

كاربرد، تقاضا) 

كند، اما حداث
سال گذشته آب

ها تقريباً تهديد

ن يك نوع گياه
ها همانن  ويروس

ها گرد و غبار) 

 مقررات جديد

سنجش دواز

 2(

هاي آ كه ويروس
نات بگ حيوا  را از 

 ست آوردن د
   ادن 

دهند كه هر ك ي

   )خون
  

ره ماه حول مح
ت(گان  كنند هده 

   دن
  

 حد خبرگزاري

 2(

مكان يك سد اح
ي از كشاورزان س

   كه  بر
  

ه ها و سرم وكين

  
   ن 

عنوان توانند به ي
نمايند، ولي مي

 2(

فقت كردند كه
  . اند م داده

  
  

   
 

 خاص و ويژه 
  .رست است
اند ك  ثابت كرده

واند اين بيماري
رفتن يا دوباره بد
ص يا تخصيص د

  .رست است
اشت هشدار مي

  . يرد
پول، خ( جريان 
  چرخش

  .رست است
گويند كه كر  مي

ن سطح را مشا
رو شد شدن، روبه

 كردن
  .رست است

جيمز، من از وا
  د؟ 

 تهمت 
  .رست است

خواست در آن م
كه تعدادي م اين

چك، درياچه كو
  گياه

  .رست است
آميز آنتي تو قيت

 خشيدن 
تن، اقدام كردن

  .رست است
ها مي كه باكتري
كنند م حمله مي

 ها جرم
  .رست است

هاي اروپايي موا
ن كاري را انجام

 دن 
 توزيع كردن  

www.sanjeshse 

طور خ به) 1
در 4گزينه   .11

دانشمندان
تو انسان مي

از سر گر) 1
اختصاص) 3

در 4گزينه   .11
مقامات بهد
خطر قرار گي

گردش،) 1
گردش،) 3

در 3گزينه   .11
دانشمندان
هميشه هما

جه ش موا) 1
گردش ك) 3

در 1گزينه   .11
آقاي دكتر ج
كرديد، داريد

اتهام يا ت) 1
در 2گزينه   .11

آن شركت خ
عليرغم. شد

استخر، د) 1
كارخانه،) 3

در 2گزينه   .11
وفقيكاربرد م

  . است
بهبود بخ) 1
پيش رفت) 3

در 4گزينه   .11
جايي ك از آن
اي كه ح زنده

ها، ج توده) 1
در 1گزينه   .11

ه تمام كشور
اتريش چنين

اجرا كرد) 1
بخش يا) 3

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19



 

 

 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 زيـادي از    

   بودي 

ي را پيـدا  

    ل 

 آن، هـيچ   

ن فنـاوري  

    ها ، ويژگي

د و آن بـه   

    عه 

 نفـر را در  

  ن

كـار   به) عل

  +onlyان

زمان حـال  
ر پيـدا  غييـ 
 avoidل      

avoi   كـه

در ايـن  . د
كلمه ربطي 

cationgroup

يـن كشـورهاي

تخريب، ناب) 4 

حتي گرد و غباري

جا، كل همه) 4 

كـه با وجود اين

  

كنونتـا .  كـردم     

خصوصيات) 4 

شـود ميـده مـي   

رشد، توسع) 4 

همچنين هزاران

دنمبتال كر) 4 

 كمكي قبل فاع

→ onl زماقيد

يعني اگر ز. كند
تغ) ماضي بعيد(

دوم بعـد از فعـل
d نه براي فعل 

ing رو كار مي به
ك 4در گزينه . د

(  

اي بـر  بنـا . ب كـرد 

رد و نتوانست ح

 ب 

د، حتي اگرچه ب

  ن
دادن دن، تميز 

ـد؟ بلـه تماشـا

 بزرگ چـين نام

كشته است و ه
  . شته است

 ردن

فعل(ت معكوس 

ly when, on

ك رتر را بيان مي
(مل   گذشته كا

دارد كـه فعـل د
باشد مي eatل 

gصورت   دوم به
شوديد استفاده 

)20/4/1399 هارم

ها را تخريب مان

  سازمان) 3

جا را جستجو كر

تميز و مرتب) 3

د تشخيص دهد

آشفته كردن) 2
تشخيص داد) 4

تماشـا كرديـي  
  . ست

 تركيبات ) 3

آن ديوار. كردند

 نيت، قصد ) 3

خيلي زيادي را ك
كشور تأثير گذاش

جلوگيري كر) 3

دوم بايد بصورت

nly after, onl

شه يك زمان دور
مل باشد به ل كا

وجـود د» ـردن  
the f براي فعل

خو گرفتن فعل
 در اول جمله باي
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ختم زيادي از سا
   

 3
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